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Klausiama laikysena 
dirbant su autistais

Ž u r n a l o

Žmonėms, turintiems autizmo spektro sutrikimų, tenka daug patirti, kad 
prisitaikytų prie gyvenimo, išmoktų priimti nesibaigiančius jo iššūkius. O su 
jais dirbantys specialistai, siekdami veiksmingai jiems padėti, nuolat 
susiduria su vis naujais klausimais: kaip tai daryti neprimetant savo valios, 
nepervertinant sukauptos patirties, laiku suteikiant reikiamą postūmį patirti 
tikrąjį gyvenimo džiaugsmą. Apie nelengvai randamus atsakymus šiandien 
pasakoja dvi specialistės iš Vokietijos: Angela Miksch ir Rasa Lebouc.

Kaip išsaugoti savo ir kito orumą?
Nagrinėti pasirinktą temą norėtume pradėti nuo Lietuvoje gerai žinomos ir ger-

biamos iškilios asmenybės Miros Rothenberg pasakojimo apie vieną savo vaikystės 
nutikimą knygos „Vaikai smaragdo akims“ įvade. Mat autorės aprašyta istorija at-
skleidžia, kas yra itin svarbu bendraujant su autistais.

M. Rothenberg gimtajame mieste, Vilniuje, jos vaikystės laikais gyveno berniukas, 
kuris neturėjo nei tėvų, nei namų. Jis nekalbėjo, tik skleidė neaiškius garsus, baisiai 
vaipydavosi ir kibdavo prie kiekvieno žmogaus kaulydamas išmaldos. Ir visi papras-
tai skubėdavo ją duoti. Ne tiek iš gailesčio, kiek baimindamiesi agresyvaus nelaimėlio 
elgesio. Kartą Mira susitiko tą berniuką. Ji nešėsi sumuštinį. Berniukas puolė reika-
lauti sumuštinio baisiai gestikuliuodamas. Tačiau mergaitė atlaužė jam tik gabaliuką. 
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Nustebęs berniukas susikišo jį į burną ir įtūžęs spjovė į ją. Tada pasitraukė. Bet kai po 
kelių akimirkų atsigręžė, veide nebebuvo likę pamišimo. Sugrįžęs jis atsikando dar 
kąsnelį ir skardžiu lyg varpelis balsu ištarė: „Na, gerai. Ačiū.“ 

Nuo to laiko juodu tapo draugais ir susitikę dalydavosi ne tik Miros turima duo-
na, bet ir viskuo, ką vaikai randa, renka ir kuo keičiasi. Su visais kitais žmonėmis jis ir 
toliau elgėsi kaip pamišęs, kol vokiečiai per Antrąjį pasaulinį karą jį nužudė.

Mažoji Mira sugebėjo nutiesti tiltą į tvirtovę, kurioje berniukas buvo įkalinęs save. 
Jai tai pavyko, nes už berniuko elgesio, kurį jis buvo radęs kaip aktualų sprendimą 
savo padėčiai, ji įžvelgė žmogų ir pasiūlė lygiavertį bendravimą: dalytis, bet ne atimi-
nėti. Juk galėjo atiduoti jam visą savo sumuštinį. Kaip labdarą ar auką. Tačiau paska-
tinusi dalytis kąsnis po kąsnio, sugebėjo išsaugoti ir savo pačios, ir neįgalaus berniu-
ko orumą.

Pagrindinių principų, kuriais mes, kaip autistų pagalbininkai, vadovaujamės, ne-
reikėtų laikyti receptais ar išbaigtais metodais. Mums svarbiausia vidinė nuostata, 
kurią kasdienėse situacijose būtina kaskart iš naujo peržiūrėti. Kitaip tariant, „nema-
tomoji kvalifikacija“, kuri pasiekiama nuolat konsultuojantis su savo profesinės veik
los stebėtojais ir atliekant savistabą.

Miunchene praktikuojanti psichologė ir psichoanalitikė Tėja Bauriedl (Thea Bau-
riedl) tai apibrėžia kaip „klausiamą laikyseną“(1), kuri remiasi mintimi, kad negali 
būti galutinių sprendimų, kad tikslas yra ne būvis, o judėjimas. Todėl net iš pažiūros 
logiškiausi, įtikinamiausi ir naudingiausi sprendimai tėra sąlygiški ar laikini.

Autizmo diagnozė dažnai suprantama kaip nekintama, nors nereikėtų žmogaus iš 
anksto įsprausti į jos rėmus. Jeigu mes užduodame sau klausimus, nuoširdžiai norė-
dami suprasti, bendradarbiaudami galime kai ką išjudinti.

Mums, autistų pagalbininkams, tai reiškia pastangas vidujai atsitraukti nuo spe-
cialisto vaidmens, nesidangstyti juo ir pernelyg nepasikliauti savo žiniomis ir patir-
timi, nes tokiu būdu mes apribosime save, panašiai kaip autistai. Kaip teigia Herber-
tas Francas (Herberth Franz) ir Manuelis Jurgenas (Manuel Jürgen)(2), pokyčiai pra-
sideda nuo paties specialisto, nes dinamiškumas ir kūrybiškumas gali turėti užkre-
čiamą poveikį.

Vidinis darbas su savimi skatina pripažinti „aukos“ ir jo padėjėjo vaidmenyse sly-
pinčius pavojus, nes mūsų prižiūrimų žmonių orumas (o ir mūsų pačių gerovė) pri-
klauso nuo to. Todėl ir norėtume toliau jums papasakoti, kaip turėdami tai galvoje, 
mes padedame autistams leisti laisvalaikį, užmegzti draugystę, partnerystę ir pan.
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Laisvalaikis: drauge ar atskirai?
Mes, specialistai, jau seniai padedantys žmonėms, kurie turi autizmo spektro su-

trikimų, perskaitėme daugybę mokslinės literatūros šia tema, dalyvavome įvairiose 
konferencijose ir paskaitose, tad, regis, kuo puikiausiai išmanome šio sutrikimo spe-
cifiką. Bet ar tikrai esame tokie visažiniai? Gal pasitelkę konkrečių pavyzdžių iš savo 
darbo praktikos, permąstydami buvusias situacijas ir perskaitytą mokslinę literatūrą 
(taip pat ir pačių autistų išleistas knygas), be to, autistų forumuose išsakomas mintis, 
panagrinėkime šių žmonių laisvalaikio temą. Tik atsisakykime nuostatos, kad „visa 
tai mes jau žinome“...

Jums gali kilti klausimas, kodėl suteikėme pirmenybę autistų laisvalaikiui. O gi 
todėl, kad daugelis jų tėvų dėl to labai išgyvena, nesvarbu, ar jų vaikai dar maži, ar 
jau suaugę. Antai vieno gyventojo mama susikrimtusi mums guodėsi: „Mano sūnus 
nieko nedaro kartu su kitais. Visą laiką tik pats vienas kur nors išeina. Juk tai nėra 
normalu. Aš taip norėčiau, kad jis ką nors veiktų drauge su aplinkiniais. O dabar jis 
tikrai nėra laimingas.“ Moteris prašė kaip nors pakeisti susiklosčiusią padėtį ir padė-
ti jos sūnui. Taigi mes gavome užduotį. Ne iš paties gyventojo, bet iš jo mamos. Tad 
kaip uolūs specialistai tuojau ėmėmės jaunuoliui „padėti“: apipylėme jį visokiausiais 
laisvalaikio leidimo su įvairiais žmonėmis pasiūlymais. Žodžiu, kiekvieną savaitę 
prasimanydavome ką nors naujo. Ir... nusivylėme.

Mūsų nuostabai, pasiūlymai buvo priimti toli gražu ne taip džiaugsmingai, kaip 
mes tikėjomės. Greitai paaiškėjo, kad suburti visus gyventojus net paprasčiausiai ben-
drai iškylai ne taip jau lengva. Ir tai laikui bėgant mus vis labiau nuvylė. Mes vos 
neapkliuvome į spąstus, nes pradėjome mintyti: „Na, jeigu jie patys nenori, tai mums 
irgi nebūtina jiems per prievartą laimės piršti. Nereikia teikti tiek daug pasiūlymų, 
nes autistai yra autistai...“

Kas nutiko? Ar mes nesugebėjome atlikti užduoties? Galbūt tiesiog reikėjo susitai-
kyti su mintimi, kad autistams nekyla jokio poreikio vienam su kitu ką nors veikti? 
Galbūt jie laimingesni būdami vieni? Bet tada apėmė nuojauta, kad tai nėra teisingas 
ir vienintelis spendimas. Kilo įtarimas, jog, viena vertus, mes pernelyg skubėjome, 
kita vertus, kai ką pražiūrėjome. Štai taip ir prasidėjo mūsų nedideliame kolektyve 
atsakymų paieška.
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Jau daug vėliau, po ilgų svarstymų ir ieškojimų, mums pavyko įsisąmoninti, kad 
labai nuoširdžiai skubėdami padėti, visiškai pamiršome apie klausiamą laikyseną. O 
jeigu per skubą nebūtume to pražiūrėję, galbūt mums visiems (ir gyventojams, ir spe-
cialistams) būtų pavykę daugybės nusivylimų išvengti? Laimei, iš klaidų mokomasi...

Todėl dabar ir norime papasakoti apie savo paieškas ir klystkelius. Juolab, kad 
mūsų paprašė perskaityti paskaitą apie autistų „laisvalaikio ypatumus“. Nuo ko pra-
dėti? Nenorėjome pateikti tik sausos teorijos, bet viešai prabilti apie savo nesėkmes iš 
pradžių atrodė pernelyg sunku, tad visiškai pragmatiškai susimąstėme, ar pats žodis 
„laisvalaikis“ autistams reiškia tą patį kaip mums, neturintiems šios negalios.

Paaiškėjo, kad sąvoka „laisvalaikis“ moksliškai apibrėžiama kaip laikas, liekantis 
po mokymosi ar profesinės veiklos, kurį žmogus leidžia savo nuožiūra (3). Laisvalai-
kis paprastai siejamas su draugyste ir pomėgiais, o visa tai pasitarnauja žmogaus sa-
varankiškumo stiprinimui. Bet kaip galime kalbėti apie laiką, leidžiamą savo nuožiū-
ra, jeigu užduotį mes gavome iš autisto mamos? Kam ta užduotis, jeigu gyventojas ir 
taip leidžia laisvalaikį kaip nori? Tad galbūt visi turėtų būti patenkinti? Juk apsis-
prendimo laisvė išsaugota, vadinasi, galima ir autisto mamą atsargiai įtikinti, jog vis-
kas šiuo atveju yra gerai, kad ji atsipalaiduotų, nusiramintų ir sūnaus autistiško ben-
dravimo savitumą priimtų. Taip, jei ne paprastas „bet“. O kaipgi tokiu atveju drau-
gystė, pomėgiai ir brandos procesas? Kita vertus, kaipgi tėvų kompetencija? Juk jie 
augina vaiką nuo mažens, tad į jų pastebėjimus ir pasiūlymus taip pat verta atkeipti 
dėmesį. Tačiau dabar pažiūrėkime, ką apie daugystę kalba pats autistas iš mūsų gy-
venimo namų:

„Man labiausiai patinka leisti laisvalaikį vienam. Daugumai autistų tai visiškai 
normalus dalykas. Taip aš jaučiuosi laisvas ir nuo nieko nepriklausomas. Todėl esu 
patenkintas tokiu savo laisvalaikiu per savaitę ir išeiginėmis dienomis. Aš mėgstu 
eiti pasivaikščioti ir lankytis koncertuose. Mielai dalyvauju ir miesto šventėse, kurio-
se puikiai jaučiuosi, nepaisant daugybės žmonių. Be to, man patinka slidinėti ir važi-
nėti dviračiu. Dar plaukioti. Jeigu aš galiu tenkinti savo pomėgius, jaučiu pasitenkini-
mą savimi, kad įgyvendinau tai, ką sumaniau.“

Taigi mes susidūrėme su dviem visiškai skirtingomis nuomonėmis. Jaunuolio au-
tisto mama susirūpinusi, kad jis neišnaudoja savo laisvalaikio, leidžia jį vienas. O 
gyventoją tokia padėtis visiškai tenkina. Nagrinėjant jo nuomonę, kyla pagrįstas 
klausimas, kodėl jis būdams vienas jaučiasi „laisvas ir nuo nieko nepriklausomas“? Iš 
gyventojo biografijos žinome, kad anksčiau mama dažnai parūpindavo sūnui „paly-
dovų“ laisvalaikio leidimui. Iš pradžių, tai, matyt, išties buvo reikalinga, bet ilgainiui 
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pradėjo slėgti ir paliko nemalonų pėdsaką autisto sieloje, nes varžė jo laisvę. Taigi la-
bai gali būti, kad mūsų, specialistų, laisvalaikio leidimo pasiūlymus šis gyventojas 
pasąmonės lygmeniu įvertino kaip laisvės suvaržymą ar nepriklausomybės praradi-
mą. O ką apie tai mano kiti autistai?

A: „Aš nenoriu laisvalaikio metu nuolat ką nors veikti su kitais žmonėmis. Man 
reikia laiko ir sau pačiai. Aš kasu žemę sodelyje, nes tokiu būdu pailsiu nuo matema-
tikos, kuri daugiau ar mažiau verčia leisti laiką kambaryje. Man gera sodelyje. Aš ne-
pasigendu niekieno draugijos. Be to, aš skaitau, klausausi muzikos ir viena pati žai-
džiu savo žaidimus. Man būtų gana sudėtinga nuolat leisti laiką su kitais žmonėmis.“

B: „Aš savo laisvalaikiu savaitgaliais nesu patenkinta, nes dažniausiai nežinau, ką 
man veikti. Paprastai einu pasivaikščioti arba tvarkau kambarį, skalbiu, lyginu. Kai 
galiu imtis mėgstamo užsiėmimo, jaučiuosi gerai, nes man tai atrodo prasminga. O 
jeigu tokios galimybės neturiu, nežinau, ko dar imtis.“

Šie autistų pasisakymai paaiškina, kodėl mūsų laisvalaikio pasiūlymai turėjo tokį 
menką pasisekimą. Mums vertėjo pasidomėti, kas padeda mūsų prižiūrimiems autis-
tams atsipalaiduoti, teikia pasitenkinimo, o kas labiau vargina, nei džiugina. Juk ne-
galime iš mūsų globojamų jaunuolių reikalauti, kad jie elgtųsi kaip mes, neturintieji 
autizmo. Tačiau pernelyg uoliai skubėdami padėti, mes kaip tik tai ir darome. Užuot 
pagalvoję, kad juos, autistus, gali džiuginti kiti dalykai nei mus. Na, kad ir akmenų 
kasimas iš žemės sodelyje...

Kaip autistai suvokia laisvalaikį?
Mokslininkų teigimu, prie šitokių naujai atrastų džiaugsmo šaltinių autistai nuo-

lat sugrįžta, nes džiaugsmą ir pasitenkinimą jie jaučia lygiai taip pat, kaip ir kiti žmo-
nės. Tik asmeniškas kelias į tai gali būti labai individualus ir skirtingas. Bet ar tai 
reiškia, kad jeigu vienokie ar kitokie džiaugsmo šaltiniai jau atrasti, tai naujų siūlyti 
nebereikėtų? O jeigu gyvenimo situacijos ir galimybės keičiasi? Jeigu mėgstami lais-
valaikio užsiėmimai kartais būna neprieinami arba atrodo nepriimtini visuomenei? 
Pavyzdžiui, kelias dienas stipriai merkiant lietui tampa nebeįmanoma kasti sode že-
mę. Arba ta aplinkybė, kad patinkantys koncertai vyksta ne kiekvieną savaitgalį, be 
to, ir bilietai į juos nemažai kainuoja. O kaipgi tuomet autistams būdinga naujovių 
baimė? Šiuokart ir pačių autistų samprotavimuose pasigirsta prieštaravimas: viena 
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vertus, žmogus nori jaustis laisvas ir nepriklausomas, kita vertus, skundžiasi, kad 
nežino, kaip to būtų galima pasiekti. Galbūt kaip tik panašius dalykus ir turėjo galvo-
je mūsų gyventojo mama, kai prašė mūsų pagalbos paįvairinti sūnaus laisvalaikį?

Laisvam apsisprendimui pritarti, viena vertus, reiškia sugebėti pripažinti atsisa-
kymą, kita vertus, tikruosius autisto poreikius perprasti, apie jo baimes atvirai šnekė-
tis ir vis tiek siūlyti pagalbą. Kitas klausimas, kiek tai įmanoma ir veiksminga. Juk iki 
šiol mes tik paviršių giluminio šios temos suvokimo tepalietėme. Kad tikruosius au-
tistų poreikius aptariamoje srityje suprastume, pažiūrėkime, kodėl autistai kitaip su-
vokia laisvalaikį nei mes. Šiuo požiūriu įdomūs apklausos dėl pasitenkinimo gyveni-
mu rezultatai (5), kurioje dalyvavo grupė studentų ir žmonių, turinčių autizmo spek-
tro sutrikimų. Jeigu studentai dažniausiai akcentavo sveikatą ir pasitenkinimą gyve-
nimu plačiąja prasme, autistai į pirmą vietą iškėlė vėlgi laisvalaikį. Kodėl jiems šis 
aspektas toks svarbus? Tai galima paaiškinti visiems neįgaliems žmonėms gerai pa-
žįstama ir dažnai neišvengiama priklausomybe nuo svetimos valios, tai yra specialio-
sios pagalbos poreikiu. Galbūt apklaustųjų amžius taip pat turėjo įtakos apklausos 
rezultatams. Kad ir kaip būtų, vis tiek verta pasidomėti, kokie poreikiai slypi autisto 
troškime leisti laisvalaikį nepriklausomai nuo kitų žmonių.

Kaip rodo stebėjimų ir tyrimų duomenys (4), autistų laisvalaikio užsiėmimai daž-
niausiai pasižymi veikla vienumoje, nesusijusia su bendraamžių pomėgiais, ir yra 
labai neįprasti. Pirmiausia pamėginkime atsakyti į klausimą, kodėl autistai dažniau-
siai renkasi užsiėmimus vienumoje? Raidos psichologijos požiūriu, dar vaikystėje 
autistų žaidimas išsiskiria menku dėmesiu žaidimo situacijoms, kurioms būdingas 
pasiskirstymas vaidmenimis: „aš darau tą ir tą, tarsi būčiau tas ir tas“. Be to, jiems 
kyla sunkumų įsijungti į kitų vaikų žaidimą, nes jie daugiau dėmesio skiria savo inte-
resams, o ne bendram procesui. Autistų mąstymo ypatumai dažnai skatina juos ir 
sulaukus vyresnio amžiaus rinktis pasikartojančius žaidimus. Be to, dėl įgūdžių sto-
kos ir nepakankamų socialinių kompetencijų vaikai autistai linkę atsiriboti nuo kitų 
vaikų. Tai neturėtų stebinti, žinant, kad jie priima kitą vaiką tik kaip trukdį ar netgi 
pavojų. Galbūt autistiškų ir likusiųjų vaikų žaidime ir esama sąlyčio taškų, bet žai-
džiama dėl skirtingų tikslų ir kitaip suvokiant patį procesą. Todėl vaikas, neturintis 
autizmo, arba priima jam neįprastą autisto žaidimo pobūdį, arba atmeta. Šiuo atveju, 
nemažai priklauso nuo specialisto įsikišimo ir pagalbos. 
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Kuo specialieji interesai skiriasi nuo 
pomėgių?

Tai, kas pasakyta, skatina mus užduoti antrą klausimą: kodėl autistų interesai ir 
pomėgiai tokie neįprasti? Gvildenant šią temą literatūroje vartojama sąvoka „speci-
alieji interesai“. Ji reikalinga apibrėžti mums, autizmo neturintiesiems, nesuvokiamą 
autistų poreikį pakartotiniams judesiams ar tapačiai veiksmų eigai. Jeigu mūsų vi-
suomenėje visiškai įprasta kolekcionuoti pašto ženklus ar drugelius, tai noras išsikli-
juoti kambario sienas gėrimų skardinėmis ar rinkti tualetinius šepečius kelia nuosta-
bą. Ar šiuo atveju kaltas tik visuomenės lūkesčių netenkinantis pasirinkimas? O gal 
už to slypi kai kas daugiau? Panagrinėjus toliau pateikiamą lentelę, kurioje vienas 
autistas palygino pomėgį ir specialųjį interesą, tampa akivaizdu, jog tai visiškai neto-
lygūs dalykai.

Pirma lentelė. Pomėgio ir specialiojo intereso palyginimas.

Pomėgis Specialusis interesas

Pasirenkamas dėl visuomenės daromos 
įtakos (bendraamžių, šeimos ar draugų).

Tai ne pasirinkimas, o būtinybė, kuriai 
visuomenė dažniausiai nedaro jokios 
įtakos.

Motyvuotas arba išorinių, arba vidinių 
paskatų. Motyvuotas išimtinai vidinių paskatų.

Suteikia dalijimosi su kitais, išgyvenimo 
kartu galimybę. Nusveria individualus išgyvenimas.

Renkantis svarbūs kitų atsiliepimai, 
patiriama stipri socialinė įtaka.

Kitų atsiliepimai neturi jokios reikšmės, 
nejaučiama socialinė įtaka.

Dažniausiai gaunama nuolatinė teigiama 
reakcija iš socialinės aplinkos. 

Patiriama daugybė vidinių emocinių 
reakcijų, aplinkiniams tai irgi kelia daug 
emocijų.
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Autistui specialusis interesas yra gyvybiškai svarbus dalykas, o ne būdas maloniai 
praleisti laisvalaikį. Dalytis savo specialiuoju poreikiu su kitais ar paisyti kitų nuomo-
nės apie jį autistams paprastai nebūdinga.

Todėl iškyla trečias klausimas – kodėl tai jiems tampa būtinybe? Pasirodo, speci-
alusis interesas autistams reikalingas, kad galėtų išgyventi, išlikti. Jiems tai ne tik su-
teikia didelį pasitenkinimą ir atsipalaidavimą, bet taip pat padeda nugalėti baimę ir 
atsilaikyti prieš chaotišką kasdienybę. Galbūt dabar jums jau aiškiau, kodėl autistai 
taip stipriai reiškia emocijas, kai jiems (nepriklausomai nuo priežasties) neleidžiama 
patenkinti savo specialiųjų interesų. Kad dar geriau suprastumėte, ką išgyvena autis-
tai, pateiksime vaizdų pavyzdį ((6), 349 p., vertimas R. Lebouc).

Įsivaizduokite, kad atsidūrėte visiškai nepažįstamoje vietoje užrištomis akimis. O 
kai bandėte prieštarauti, jums buvo pasakyta, kad taip elgiamasi su visais ir jie tik 
džiaugiasi, gavę progą patirti kažką naujo. Taigi jus įvesdina į tą nepažįstamą aplinką 
ir po kelių akimirkų raištis nuo akių nukrinta. Jūs nežinote, nei kur esate, nei ar ši 
vieta bent truputį panaši į tas, kurias jums iki šiol teko matyti. Po truputį jūs pastebite, 
kad aplinkui labai triukšminga, akinamai šviesu ir nuolat iš visų pusių kažkas šmė-
žuoja. Objektai, kurių jūs negalite įvardyti, skrieja pro šalį. Kartais jie grėsmingai pri-
artėja, paskui vėl nutolsta, tai be jokio garso, tai kurtinamai triukšmingai. Ir jūs ga-
liausiai suvokiate, kad kiek bestebėtumėte, jums nepavyks nuspėti šių nepaaiškina-
mų objektų elgesio ir atgauti orientacijos. Kad visiškai nepasiduotumėte panikai, jūs 
sužiūrate žemyn, akimis ryte ryjate nejudančias grindis, mėgindami atgauti savitvar-
dą. Ir staiga atpažįstate painiame grindų ornamente dvi pėdos pločio rodykles. O dar 
vėliau suvokiate, kad tie vietoje nenustygstantys objektai laigo visur, bet niekada ne-
paliečia rodyklių. Todėl jūs nusprendžiate jomis sekti. Ir lengviau atsikvėpiate, nes 
galiausiai žinote, ką jums daryti. Jūs judate pagal rodykles ir po kurio laiko pasiekiate 
vietą, kurioje visi tie itin judrūs objektai jums atrodo nebepavojingi. Jūs esate to cha-
otiško judėjimo išorinėje (o ne vidinėje) pusėje ir pagaliau labai aiškiai įsisąmoninate, 
kad visos patalpos grindys yra pilnos visokių rodyklių eilių.

Tai, ką mums tokioje padėtyje reikštų rodyklės, autistams atstoja specialieji intere-
sai. Jie išsyk juos atpažįsta chaotiškoje aplinkoje, pajungia savo logikai ir tam tikros 
sritys įgauna tvarkos ir net tampa iš dalies prognozuojamomis.

O mums, darbuotojams, krenta į akis dar viena mūsų padaryta klaida. Mes daug 
nemąstydami nusprendėme, kad pomėgiai tolygūs specialiesiems interesams ir tar-
nauja laisvalaikio leidimui. Bet, deja, neapstebėjome, jog tai gali būti sunkios pastan-
gos palaikyti tvarką. Todėl toliau teikdami pasiūlymus laisvalaikiui, turime atkeipti 
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ypatingą dėmesį į tą aplinkybę, ar autistui tai yra būtinybė, ar viso labo laisva valia 
pasirinktas užsiėmimas. Pavyzdžiui, vienas mūsų namų gyventojas nuolat mokosi 
naujų kalbų, turi be galo daug šios srities knygų ir vis perkasi naujų. Ar tai struktūrą 
jo gyvenimui suteikianti būtinybė (kurią drausdami darytume nepataisomą klaidą), 
ar tik visuomenei priimtina maloni laisvalaikio leidimo forma? Tokį netikėtą požiūrį 
patvirtina ir pačių autistų išsakomos mintys. Mat jie labai aiškiai skiria du dalykus: 
paprastą laisvalaikio leidimą ir specialiuosius interesus.

„Negaliu sakyti, kad man užtenka laisvo laiko. Netgi jeigu neturėčiau jokios pro-
fesijos ir man nereikėtų atlikti buities darbų, turiu daug pomėgių, kuriems galėčiau tą 
laiką skirti.“

O dabar įsivaizduokite, kad mes, darbuotojai, esant tokiai padėčiai dar peršame 
savo pasiūlymus. Tad kuo mes skiriamės autisto akyse nuo kadaise pavojų jam kėlu-
sio mažo vaiko, kuris galėjo sugriauti savotiška logika pagrįstą jo susikurtą sistemą?

Taigi mūsų laukia nelengvas apsisprendimas: ar mūsų pagalba šioje srityje iš-
vis reikalinga. Kaip mums reaguoti į autisto mamos pagalbos šauksmą? Kokiu bū-
du veiksmingai padėti, neribojant gyventojo nepriklausomybės? Galbūt išties 
klausiama laikysena gali šiuo atveju praversti pateikiant pasiūlymus, kurie duotų 
naudos tenkinant jei ir neišsakytus, bet tikrus autistų poreikius kuo geriau prisi-
taikyti prie aplinkos.
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Informacinės kompiuterinės 
technologijos vidutiniškai sutrikusio 
intelekto mokinių socializacijai
Pedagogai, dirbantys su vidutiniškai sutrikusio intelekto mokiniais, informacines 
kompiuterines technologijas gali naudoti kaip mokymo(si), bendravimo, terapinės 
pagalbos priemonę. Jos naudingos ir tada, kai siekiama praturtinti pedagoginį 
procesą naujomis galimybėmis, padaryti jį patrauklesnį, lengvinti mokymą(si), 
suteikti teigiamų emocijų, skatinti motyvaciją.
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Vidutiniškai sutrikusio intelekto mokinių naudojimosi informacinėmis kompiute-
rinėmis technologijomis (IKT) kompetencijos paprastai yra minimalios: jie supranta, 
kaip įjungti ir išjungti kompiuterį, naudotis pelyte, pasirinkti programą darbalaukyje, 
įdėti ir išimti kompaktinį diską, prisijungti prie interneto.

Siekdama įvertinti tėvų nuomonę apie vidutiniškai sutrikusio intelekto mokinių 
naudojimosi IKT patirtį ir sąlygas namuose tėvų klausiau:

• Kokiomis informacinėmis kompiuterinėmis priemonėmis vaikas naudojasi 
namie?

• Kokia reikšmė skiriama IKT priemonėms šeimoje, kam teikiama pirmenybė?
• Kiek laiko vaikas praleidžia prie televizoriaus, kompiuterio?
• Ar tėvai kontroliuoja vaikų veiklą ir laiką, praleidžiamą naudojantis IKT?

Paaiškėjo, kad:
• Praktiškai visi vaikai namuose naudojasi kompiuteriu, televizoriumi, mobi-

liuoju ir laidiniu telefonais, personaliniu kompiuteriu, žaidimų kompiute-
riu, muzikiniu centru, ausinuku.

• Tėvai kompiuterį vertina kaip vaiko lavinimo ir laisvalaikio leidimo priemonę. 
• Praleidžiamą laiką prie kompiuterio tėvai riboja, bet 5 vaikai prie kompiute-

rio praleidžia 1–3 valandas.
• Dažniausiai vaikai prie kompiuterio žaidžia žaidimus, klausosi muzikos, 

žiūri meninius ar animacinius filmus, nuotraukas.

Norėdama sužinoti, kokioms komunikavimo ir informacinėms priemonėms vai-
kai teikia pirmenybę, tėvų klausiau:

• Ar Jūsų vaikas mėgsta klausytis, kai jam skaitoma, sekamos istorijos?
• Ar Jūsų vaikas mėgsta žiūrėti TV laidas, skirtas vaikams, suaugusiesiems? 

Jei taip, tai kokias?
• Ar Jūsų vaikui namuose prieinami kiti informacijos šaltiniai (knygos, atla-

sai, enciklopedijos, internetas)? Ar jis domisi jais?

Paaiškėjo, kad:
• Vaikai nelabai mėgsta klausytis skaitomų knygų, sekamų istorijų, pasakų. 

Nedomina jų ir šeimos istorijos. 
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• Visi vaikai mėgsta žiūrėti televizijos laidas, skirtas ne tik vaikams, bet ir su-
augusiesiems. Žiūrimiausios yra muzikinės laidos, užsienio muzikiniai ka-
nalai, šokių projektai, sporto laidos.

• Prie televizoriaus vaikai praleidžia nemažai laiko, kartais ištisus vakarus. O 
jeigu tėvai  nedraustų, žiūrėtų jį visą dieną.

• Galimybę domėtis knygomis, žurnalais, enciklopedijomis turi visi vaikai, 
tačiau tik  nedaugelis ja naudojasi. Labiau vaikai domisi internetu, komuni-
kavimu per Skype.

Prieš pasitelkdama IKT pamokoje, visų pirma užduodu sau šiuos klausimus:
• Kokiam tikslui naudosiu IKT? 
• Ar tai pasiteisins? Ar pasirinkta programa atitinka mokinio amžių, gebėji-

mus, ar ji bus įdomi? 
• Ar panaudojus IKT bus gauta „pridėtinė vertė“, t. y. ar tai skatins specialių-

jų poreikių mokinio pažintines galias, prisidės prie gebėjimų ir įgūdžių la-
vinimo?

• Ar pasitelkus IKT būtų galima lengviau pasiekti tikslų?

Įvertinus šiuos aspektus ir sukauptas žinias apie savo mokinių naudojimosi IKT 
patirtį, galima numatyti, kokias IKT priemones pasirinkti. Dažniausiai pamokose 
naudojuosi šia programine įranga: 

• MS PowerPoint – demonstravimui, pristatymui, pasakojimui. Naudodama-
sis MS Power Point galimybėmis mokytojas gali kurti savas kompiuterines 
programas. Ši programa suteikia galimybę įterpti vaizdą, animaciją, garsą, 
įrašus. Mokytojas gali pats įgarsinti reikiamas frazes, garsus, ugdyti moki-
nio sakytinės kalbos gebėjimus.

• MS Word – skaitymo bei rašymo pratyboms.
• Internet Explorer – naujos mokomosios medžiagos pateikimui, įtvirtinimui, 

kartojimui, stebėjimui.
• MS Paint – piešimo, orientaciniams įgūdžiams lavinti.
• Windows Media Player – muzikos klausymui, vaizdo medžiagai stebėti. 

Mokomieji žaidimai – mėgstamiausios mokinių programos, nes jose vyrauja žai-
dybiniai elementai (lenktyniavimas su kompiuteriu, labirintai ir pan.). Žaidimai gali 
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būti mokymo veiklos, nuotykiniai, modeliavimo, konstravimo. Kuriai grupei progra-
ma priskirtina, nulemia mokomųjų ir žaidybinių tikslų santykis.

Informacinių kompiuterinių technologijų naudojimo pamokose pranašumai:
• Demonstruojamosios programos pranašesnės už įprastas demonstracines 

priemones, nes leidžia derinti pateikiamą tekstą, garsą ir vaizdą; valdyti ste-
bimą informaciją: sustabdyti, pakartoti, padidinti ar sumažinti vaizdą.

• IKT yra puiki priemonė individualiems specialiesiems poreikiams tenkinti: 
prisiminti, pakartoti, išmokti tam tikrus dalykus.

• Pedagoginis procesas praturtinamas naujomis galimybėmis, jis tampa pa-
trauklesnis, lengvinamas mokymas ir mokymasis, suteikiama teigiamų 
emocijų. 

Daugiausia mokomųjų programų skirta įvairių bendrojo ugdymo programų daly-
kams ir pradiniam ugdymui. O specialiajam ugdymui skirtų programų lietuviškuose 
internetiniuose puslapiuose yra labai mažai. Todėl renkantis programas ar skaitmeni-
nes mokymo priemones vidutiniškai sutrikusio intelekto mokiniams tenka naudotis 
pradiniam ugdymui skirtomis IKT, jas pritaikant specialiųjų poreikių mokiniams. 
Šias IKT priemones galima integruoti į įvairias lavinamąsias veiklas: komunikacinę, 
orientacinę, pažintinę, meninę. Kompiuterinės veiklos erdvė yra ta vieta, kur viduti-
niškai sutrikusio intelekto mokinys smagiai leisdamas laiką gali kaupti gyvenimišką-
jį patyrimą. Žaisdamas jis gali tyrinėti, spręsti problemas, atlikti veiksmus monitoriu-
je. Ši veikla skatina visų sutrikusio intelekto mokinio raidos sričių plėtotę. Taip pat tai 
puiki priemonė ir individualiai, ir grupinei mokinių veiklai.

IKT erdvė skatina vidutiniškai sutrikusio intelekto mokinio: 
• Kalbos plėtotę. Dirbant su programomis, kurios plečia žodyną per paveiks-

lėlius, rašomus ir tariamus žodžius, turtinamas žodynas, įtvirtinami kalbi-
niai įgūdžiai. Interaktyvios programos padeda plėtoti fonologinį nuovoku-
mą, lengvina kalbos supratimą ir mokymąsi. Tekstų, dainų, filmų stebėjimas 
ir klausymasis plėtoja komunikacinius gebėjimus. Sujungiant paveikslėlius 
su raidėmis, įrašant raides, žodžius gilinamas raidžių ir rašto išmanymas. 

 Naudojamos kompiuterinės mokymo priemonės: „Įvardink daiktą“, „Mano 
darbeliai“, „Rašyk“, „Childsplay“, „Minisebran“ ir kitos.
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• Matematikos pradmenis. Plėtojamas sutrikusio intelekto mokinių suprati-
mas apie skaičius ir skaitmenis, sekas ir sąsajas, daiktų dydžių ir formų įvai-
rovę, orientacija laike ir erdvėje. Atliekami nesudėtingi skaičiavimai bei arit
metiniai veiksmai, mokomasi suvokti matematinių žinių praktinę naudą, 
tobulinamas dėmesio sutelkimas, lavinama atmintis, mąstymas, regimosios 
analizės ir sintezės procesai.

 Naudojamos kompiuterinės mokymo priemonės: „Dešimtukas Id.“, „Arit
metika mažiausiesiems“, „Pasakyk, kiek laiko“, „Mano darbeliai“, „Skai-
čiuok“, „Figūros“, „Paveikslėlių aritmetika“ ir kitos.

• Pasaulio pažinimą ir socialinius pagrindus. Mokiniai gali mokytis pažinti 
aplinkinį pasaulį, jo reiškinius, suvokti tam tikrą artimiausios aplinkos kai-
tą, pažinti žmones ir jų gyvenimo ypatybes. 

 Naudojamos kompiuterinės mokymo  priemonės: „Vaikų žaidimai“, „Miško 
tyrinėtojas“, „Pievos tyrinėtojas.“

• Menus. Muzikinės programos leidžia eksperimentuoti su muzika, spalvo-
mis, formomis ir įvairiais modeliais. Mokiniai gali kurti, dalytis savo kūryba 
su draugais, patirti pasigėrėjimo savimi ir savo veikla jausmą.

 Naudojamos kompiuterinės mokymo  priemonės: „TuxPaint“, „Mano dar-
beliai“, „Piešk“, „Drawing for Children“, „Mažasis Mocartas“.

Naudingi lietuviški internetiniai puslapiai

• http://www.musumokykla.lt/ 
 Šioje svetainėje mokytojai supažindinami su įvairias kompiuteriniais ištek

liais, kuriuos galėtų panaudoti savo darbe, siekdami pačių geriausių rezul-
tatų. Naudojantis matematikos užduočių generatoriais galima susikurti sa-
vo užduotis, kurios padėtų efektyviau pasirengti matematikos pamokoms, 
įtvirtinti įvairius mokinių individualius matematinius gebėjimus. Yra moko-
mųjų kompiuterinių programų, kurias galima parsisiųsti į kompiuterį („In-
teraktyvūs pasakojimai“, „Pasakyk, kiek laiko“, „Paveikslėlių aritmetika“, 
„Figūros“).
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• http://upc.lt
 Daugybė skaitmeninių mokymo priemonių įvairių dalykų ir bendrosioms 

kompetencijoms lavinti. 

• http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx  
 Skaitmeninės mokymo priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui. Prie-

mones galima atsisiųsti ir iš emokyklos portalo mokomųjų kompiuterinių 
priemonių, skirtų pradiniam ir specialiajam ugdymui, išteklių.

• http://www.biblioteka.lt/vaikai/zaisk_mokykis.htm
 Mokomosios kompiuterinės programos ir knygelės, interaktyvios užduo-

tys, dėlionės, mokomieji žaidimai ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir speci-
aliųjų poreikių vaikams.

• http://www.ziburelis.lt/
 Lietuviškos mokomosiomis programos, tinkamos ir specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymui, ne tik atlieka konkrečias mokomąsias funkcijas, bet ir 
skatina mąstyti, vertinti, lavina dėmesį ir atmintį, plėtoja kalbą ir žodyną.

• www.sesioszasys.lt 
 Skaitmeninės mokymo priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui.

• http://www.policija.lt/lt/animacija  www.civilinesauga.lt.   www.elek-
tromagija.lt

 Pateikiama įvairi vaizdinė medžiaga vaikams apie saugų elgesį gatvėje, ke-
lyje. Animaciniai Amsio patarimai, Amsio knygelės, kurias galima parsi-
siųsti PDF formatu.

• www.zvaigzdele.lt  
 Pasakėlės, dainelės, tekstai doriniam ugdymui.
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Naudingi nelietuviški internetiniai puslapiai:

• www.coloring.ws 
 Mėgstantiems spalvinti vaikams svetainėje galima parinkti norimą paveiks-

lėlį, atspausdinti ir leisti spalvinti pieštukais, flomasteriais, kreidelėmis. Pa-
veikslėliai spalvinimui suskirstyti pagal temas (pvz.: šventės, raidės, gyvū-
nai, namai ir kt.)

• www.frepy.eu/part_lt.html
 Interaktyvios ir daugiafunkcinės kalbos terapijos priemonės prieinamos in-

ternetu, padėsiančios mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų ar sunkumų, 
ne tik patobulinti kalbos įgūdžius, bet ir išmokti mokytis bei stiprinti moky-
mosi motyvaciją.

• http://www-en.toupty.com/
 Daugybė įvairių mokomųjų žaidimų pažinti raidėms, skaičiams. Dėlionės, 

atminties lavinimo žaidimai, kuriuos galima pasirinkti pagal temas ir pagal 
lygį: labai lengvą, lengvą, vidutinį ir sunkų.
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